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Робота присвячена дослідженню процесу взаємодії ключового проферменту системи зсідання
крові – протромбіну та Е-фрагмента фібрину, що може входити до складу розчинного фібрину.
Показано, що неферментативна активація протромбіну Е-фрагментом відбувається внаслідок
утворення стабільного нековалентного комплексу протромбін–Е-фрагмент. Установлено, що в утворенні цього комплексу важливу роль відіграють кринглові структури протромбіну та N-кінцева ділянка b-ланцюга Е-фрагмента. З’ясовано, що інші фрагменти фібрину (D та DD) нездатні індукувати
амідолітичну активність протромбіну.
К лючові
фібрину.
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ивчення механізмів активації протром
біну викликає підвищений інтерес у
зв’язку із ключовою регуляторною функ
цією тромбіну в системі гемостазу та в реаліза
ції багатьох фізіологічних і патофізіологічних
процесів організму. Відомо два шляхи пере
творення проферменту протромбіну в активну
серинову протеїназу – тромбін: ферментатив
ний та неферментативний.
Ферментативний шлях активації профер
менту здійснюється фізіологічним активато
ром – фактором Ха у присутності фактора Va,
фосфоліпідів та іонів кальцію. У процесі такої
активації протромбіну відбувається розщеп
лення поліпептидного ланцюга і формування
активного центру [1, 2].
Неферментативна активація протромбіну
(або непряма активація) відбувається шляхом
утворення комплексу з білком, який не вияв
ляє протеїназної активності, і супроводжується
зміною конформації молекули проферменту з
утворенням каталітичного центру без розщеп
лення поліпептидного ланцюга. Встановлено,
що така неферментативна активація протром
біну здійснюється білком бактеріального по
ходження – стафілокоагулазою [3].
До непрямих активаторів проферментів
(плазміногену та протромбіну) слід віднести
Е-фрагмент фібрину [4–6], який є одним із
компонентів кінцевого продукту ферментатив
ного розщеплення фібрину і накопичується у
кровотоці під час розвитку ВЗК-синдрому [7].
При взаємодії із проферментами Е-фрагмент
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індукує формування активного центру, проте
процес їхньої взаємодії вивчено недостатньо.
Метою роботи було дослідження взає
модії Е-фрагмента фібрину із протромбіном у
модельних системах in vitro.
Матеріали і методи
Фібриноген людини (98%-го згортання)
одержували із плазми крові шляхом висолю
вання 16%-м розчином сульфату натрію з на
ступним відділенням кріофібриногену мето
дом Т. В. Варецької [8].
Стабілізований фібрин одержували із
препаратів фібриногену, який містив домішки
фактора XIII. Стабілізацію фібрину проводи
ли при 20 °С протягом 15 годин в 0,05 М TrisНСl-буфері (рН 7,4), який містив 0,13 М NаСl,
0,02 М СаСl2. На 1 мг фібриногену додавали
0,5 од. тромбіну [9].
Ферментативне розщеплення стабілізова
ного фібрину проводили плазміном (0,4 од./мл)
при температурі 20 °С в 0,05 М Tris-HCl буфері
(pH 7,4), який містив 0,13 М NaCl. Тривалість
гідролізу для одержання фрагмента Е1 стано
вила 4–5 год, фрагмента Е3 – 24 год. Інгібу
вання гідролізу здійснювали діізопропілфтор
фосфатом (5 ⋅ 10-5 М) з наступним видаленням
плазміну методом афінної хроматографії на
лізин-сефарозі.
Комплекс DD–Е виділяли з гідроліза
ту за допомогою іонообмінної хроматографії
на КМ-сефадексі [10]. DD- та Е-фрагменти
фібрину, які утворюють комплекс DD–E, віді
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ляли хроматографічним методом, що поділяє
їх за розміром (гель-фільтрація) на сефакрилі
S-300 (2 × 115 см), в 0,05 М Tris-HCl буфері
(pH 7,4), який містив 1 М KSCN. Коефіцієнт
поглинання для DD – 20,0; Е – 10,0.
Протромбін і фактор Х одержували із
плазми крові людини методом сорбування
протромбінового комплексу на сірчанокис
лому барії з наступною елюцією його 0,05 М
Tris-НСl, буфером (рН 7,4), що містив 0,2 М
NаСl, 0,01 М бензамідин і 0,02 М ЕДТА. Для
одержання та очищення протромбіну і факто
ра Х використовували іонообмінну хроматог
рафію на Q-сефадексі. Додаткове очищення
білків проводили методом гель-фільтрації на
сефакрилі S-200. Коефіцієнт поглинання про
тромбіну – 14,0 [11]. Гомогенність одержаного
білка перевіряли методом диск-електрофорезу
в поліакриламідному гелі.
Ефективність дії фрагментів на профер
менти контролювали за появою амідолітичної
активності, яку реєстрували з використан
ням хромогенних субстратів S2238, S2765, S2251 та
хромозиму 236. Вивільнення pNA внаслідок
дії ферменту реєстрували у двопроменево
му режимі при 405–492 нм на ридері Titertec
Multiscan МC («Titertech», Фінляндія).
Метод вестерн-блотингу здійснювали від
повідно до стандартного протоколу з деякими
модифікаціями. Ідентифікацію білків у суміші
проводили в кілька етапів. Спочатку здійсню
вали електрофорез за методом Лемлі у 10%-му
поліакриламідному гелі, після чого переносили
білки з електрофорезного гелю на целюлозну
плівку [12]. Для ідентифікації протромбіну та
фрагментів фібрину використовували полікло
нальні антитіла кроля до цих білків, отримані
з відділу структури та функції білка.
Функцію розподілу білків за розміра
ми вивчали за допомогою лазерного кореля
ційного спектрометра PCS 100 виробництва
«Malvern Instrument Limited», UK, обладнано
го корелятором multi computing correlator type
7032 ce. Досліджуваний розчин білків у кіль
кості 1 мл вміщували в циліндричну оптичну
кювету зі скла діаметром 10 мм, яку вводили
в термостатуйовану лунку лазерного кореля
ційного спектрометра. Реєстрацію та статис
тичне оброблення розсіяного від суспензії під
кутом 90° лазерного випромінювання (вико
ристовувався гелій-неоновий лазер ЛГ-111 з
потужністю 25 мВт та довжиною хвилі 633 нм)
проводили протягом 60–180 с. Потім одержану
автокореляційну функцію (АКФ) обробляли
за допомогою стандартної комп’ютерної про
грами PCS- Size mode v 1.61 [13].
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Результати та обговорення
Продукти ферментативного розщеплення
фібриногену/фібрину (ПРФ) накопичуються
в руслі крові під час патологічних процесів,
пов’язаних із порушенням механізмів регуля
ції системи гемостазу.
Відомо, що ПРФ беруть участь у багатьох
біологічних процесах і впливають на функціо
нування всіх ланок системи гемостазу: збіль
шують проникність стінок судин, вплива
ють на процес агрегації тромбоцитів, синтез
фібриногену, на функціонування клітин крові
та тканин різних органів. Виявлено зв’язок між
накопиченням Е-фрагмента фібрину та фор
муванням атеросклеротичних бляшок, вста
новлено його вплив на прискорення активації
плазміногену урокіназою [14–16].
Наші попередні дослідження показали,
що Е-фрагмент індукує амідолітичну та ка
талітичну активність протромбіну [6], тому у
представленій роботі інтерес до ефекторної дії
Е-фрагмента на протромбін невипадковий, ос
кільки механізм процесу їхньої взаємодії оста
точно не з’ясовано.
Досліджено здатність DD-, D-фрагментів
та комплексу DD–Е активувати профермент
(рис. 1). Вивчення ефекторної дії продуктів
деградації фібриногену/фібрину, які можуть
накопичуватись у руслі крові, на процес ак
тивації протромбіну показало, що фрагменти
D та DD практично не активують протромбін;
амідолітична активність у суміші протром
бін – фрагменти D та DD незначна. Комплекс
DD–Е проявляє ефекторну дію, але ступінь
активації протромбіну нижче, ніж у присут
ності Е-фрагмента.
Подальші наші дослідження було зосере
джено на вивченні процесу комплексоутворен
ня протромбіну та Е-фрагмента. З цією метою
було проведено гель-фільтрацію на Superose
12 суміші протромбін : Е-фрагмент у співвід
ношенні 1 : 3 (інкубація при 25 °С протягом
1 год) та одержано дві фракції. За даними хро
матографічного розподілу та диск-електрофо
резу в поліакриламідному гелі в нативних умо
вах перша фракція відповідала молекулярній
масі 130 кДа і складалася із протромбіну та
Е-фрагмента, друга – з молекулярною масою
60 кДа – надлишку Е-фрагмента.
Одержану фракцію методом хроматогра
фії, що поділяє за розміром, аналізували та
кож методом вестерн-блотингу із використан
ням антитіл до протромбіну та до Е-фрагмента
(рис. 2). Показано, що перша фракція з моле
кулярною масою 130 кДа взаємодіє як з анти
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Рис. 1. Індукція амідолітичної активності протромбіну фрагментами
комплексом DD–E
(3) та фрагментом E (4). Співвідношення (у молях) протромбін :ɩɪɨɬɪɨɦɛɿɧɭ
фрагмент дорівнює
1 : 3.
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ
D (1), DD (2

Ɋɢɫ.
1.
ȱɧɞɭɤɰɿɹ
ɚɦɿɞɨɥɿɬɢɱɧɨʀ
DD:E (3) ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ
ɬɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɦ E (4). ɋɩ
ɩɪɨɬɪɨɦɛɿɧɭ
ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɦɢ
D
(1),
DD
(2),
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦ
ɩɪɨɬɪɨɦɛɿɧ:ɮɪɚɝɦɟɧɬ
ɞɨɪɿɜɧɸɽ 1:3 ɦɨɥ
Так, показано,
що взаємодія Glu-плаз
тілами до протромбіну (трек 1), так і з анти
тілами до Е-фрагмента (трек 4), що є ще одним
міногену з Е-фрагментом опосередковується
DD:E (3) ɬɚ ɮɪɚɝɦɟɧɬɨɦ
E (4). ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ
підтвердженням утворення стабільного комп
лізинзв’язувальними ділянками, які розташо
лексу протромбін–Е-фрагмент.
вані в кринглових
ɩɪɨɬɪɨɦɛɿɧ:ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɞɨɪɿɜɧɸɽ
1:3 ɦɨɥɶ.структурах плазміногену

Необхідно зазначити, що за умов прове
дення диск-електрофорезу в поліакриламід
ному гелі у присутності додецилсульфату-Na
комплекс протромбін–Е-фрагмент втрачає
стабільність та розпадається, що свідчить про
нековалентний характер взаємодії.
Дослідження взаємодії протромбіну з
Е‑фрагментом також проводили методом
фотон-кореляційної спектроскопії. Внаслі
док проведених досліджень показано, що в
разі взаємодії протромбіну з Е-фрагментом
реєструється утворення комплексів, які за роз
мірами удвічі більші молекул протромбіну або
Е-фрагмента та відповідають сумарному роз
міру їх, що свідчить про взаємодію цих білків
у розчині.
Вивчення індукції амідолітичної актив
ності ключових проферментів системи зсідан
ня крові: протромбіну, протеїну С і фактора
Х у присутності Е-фрагмента фібрину показа
ло, що на відміну від протромбіну фактор Х
системи зсідання крові і протеїн С не активу
ються у присутності Е-фрагмента, хоча здат
ні активуватися специфічними активаторами
(рис. 3, 4). Оскільки кринглові структури в них
відсутні, це може свідчити про важливе зна
чення кринглових структур у процесі взаємодії
Е-фрагмента фібрину з проферментами.

4 - ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɚɧɬɢɬɿɥɚɦɢ ɞɨ
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1 - ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɩ

Ɋɢɫ. 2. ȼɟɫɬɟɪɧ-ɛɥɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɩɪɨɬɪɨɦɛɿɧɭ

ɩɪɨɬɪɨɦɛɿɧ - ȿ-ɮɪɚɝɦɟɧɬ ɮɿɛɪɢɧɭ:
2 – ɩɪɨɬɪɨɦɛɿɧ

3 – ȿ-ɮɪɚɝɦɟɧɬ
1 - ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɣ ɚɧɬɢɬɿɥɚɦɢ
ɞɨ

ɩɪɨɬɪɨɦɛɿɧɭ
2 – ɩɪɨɬɪɨɦɛɿɧ

4 - ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɩ
ȿ-ɮɪɚɝɦɟɧɬɭ

Рис. 2. Вестерн-блотинг комплексу протромбін – Е-фрагмент фібрину: 1 – комплекс, проявлений антитілами до протромбіну; 2 – протромбін; 3 – Е-фрагмент; 4 – комплекс, проявлений
антитілами до Е-фрагмента.

3 – ȿ-ɮɪɚɝɦɟɧɬ
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ментом фібрину. Співвідношення профермент : Е-фрагмент – 1 : 1,5 моль.
у взаємодії з Е-фрагментом [17, 18]. Можли
во саме кринглові структури беруть участь і
у процесі комплексоутворення протромбіну з
Е‑фрагментом.
Для з’ясування ролі окремих доменів
протромбіну у процесі взаємодії з Е-фраг
ментом були одержані різні форми протром
біну: нативний протромбін та претромбін, у
якого відсутній крингл 1 (рис. 5). Показано,
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Рис.4.4. Амідолітична активність протеїну С (1)
Ɋɢɫ.
у присутності Е-фрагмента фібрину (2), та активатора протеїну С з отрути щитомордника
звичайного (3).
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що процес індукції амідолітичної активності
сповільнюється через відсутність у претром
біні фрагмента І (N-кінцева ділянка молеку
ли протромбіну, що містить крингл 1). Таким
чином, можна зробити висновок, що крингл 1
відіграє важливу роль у взаємодії протромбіну
з активаторами непрямої дії.
Дослідження впливу різних форм Е-фраг
мента показало, що тільки його високомоле
кулярна форма, отримана з DD–E-комплексу,
має спорідненість до протромбіну і здатна ін
дукувати в молекулі протромбіну амідолітичну
і згортальну активність [6]. Низькомолекуляр
на форма Е-фрагмента (Е3) такої властивості
немає.
Оскільки
високомолекулярна
форма
Е‑фрагмента характеризується наявністю амі
нокислотної послідовності 15–53 b-ланцю
га, яка відсутня у низькомолекулярних форм
Е‑фрагмента, можливо саме ці ділянки необ
хідні для процесу комплексоутворення Е‑фраг
мента з протромбіном.
Комплекс DD–Е виявляє ефекторну дію,
але ступінь активації протромбіну нижчий,
ніж у присутності Е-фрагмента (рис. 1). Зни
ження ефекторної дії комплексу DD–Е ще раз
підтверджує те, що за взаємодії Е-фрагмента
та протромбіну певну роль відіграє N-кінцева
частина ланцюгів фрагмента, яка, як відомо,
бере участь у формуванні специфічних цент
рів полімеризації та взаємодії D- та Е-доменів
молекули фібрину.
Дослідження K. A. Moskowitz, Z. A. Bud
zynski, присвячені взаємодії моноклональних
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Рис. 5. Індукція амідолітичної активності претромбіну 1 (2) та протромбіну (3) у присутності
Е‑фрагмента фібрину. 1 – спонтанна амідолітична активність претромбіну.

Ɋɢɫ. 5.
антитіл, специфічних до синтетичного пепти
ду Gly-His-Arg-Pro (N-кінцева ділянка b-лан
цюга фібрину), показали, що епітоп до нього
у комплексі DD–Е відкритий [19]. Можемо
припустити, що амінокислотні послідовності
ділянки 15–53 b-ланцюга, які відсутні у фраг
менті Е3, в комплексі DD–Е не є доступними
для його взаємодії із протромбіном і важливі
для взаємодії протромбіну і Е-фрагмента.
Взагалі N-кінцева частина b-ланцюга
Е‑домену фібрину бере участь у багатьох бі
лок-білкових взаємодіях. На сьогодні про
ведено багато досліджень із з’ясування ролі
N-кінцевих ділянок Вb-ланцюга фібриногену
у процесах білок-білкових взаємодій фібрино
гену та тромбіну під час перетворення фібри
ногену на фібрин і самоскладання фібрину.
Показано, що втрата N-кінцевих ділянок 1–42
Вb-ланцюгів фібрину за дії протеїнази, вилу
ченої з отрути Crotalus atrox, приводить до ут
ворення фібриногену з молекулярною масою
325 кДа (фібриноген 325), швидкість полімери
зації якого значно менша порівняно з натив
ним фібриногеном [20, 21]. Виявлено також,
що N-кінцеві ділянки 15–42 Вb-ланцюга бе
руть участь у формуванні сайтів зв’язування
тромбіну та виконують певну регуляторну
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роль. Саме ділянка 15–42 Вb-ланцюга має ан
типолімеризаційні властивості та найбільшу
спорідненість до імобілізованого фібрин-мо
номера порівняно з N-кінцевими ділянками
15–18 Вb-ланцюга [22]. Показано також, що
Е2-фрагмент здатен прискорювати активацію
плазміногену проурокіназою, яка модифікова
на тромбіном [23].
Таким чином, можна зробити висновок
про певну регуляторну роль N-кінцевих діля
нок Вb-ланцюга фібриногену у процесах само
складання фібрину та білок-білкової взаємодії
похідних фібриногену/фібрину з іншими біл
ками системи гемостазу. Низькомолекулярна
форма Е3 подібних властивостей не має, що
може бути пов’язано із втратою N-кінцевих ді
лянок a- та b-ланцюгів.
На основі проведених досліджень ми мо
жемо зробити висновок, що внаслідок взаємодії
протромбіну та Е-фрагмента утворюється ста
більний нековалентний комплекс протромбін–
Е-фрагмент, в утворенні якого важливу роль
відіграють кринглові структури протромбіну
та N-кінцева ділянка b-ланцюга Е-фрагмента,
що призводить до неферментативної активації
протромбіну.
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Работа посвящена исследованию процесса
комплексообразования ключевого профермен
та системы свертывания крови – протромбина
и Е-фрагмента фибрина, который может вхо
дить в состав растворимого фибрина.
Показано, что неферментативная актива
ция протромбина Е-фрагментом происходит
в результате образования стабильного неко
валентного комплекса протромбин–Е-фраг
мент. Установлено, что для образования дан
ного комплекса важны крингловые структуры
протромбина и N-концевой участок b-цепи
Е‑фрагмента фибрина. Определено, что другие
фрагменты фибрина (D и DD) не способны
индуцировать амидолитическую активность
протромбина.
К лючевые
с л о в а:
протромбин,
Е‑фрагмент фибрина, комплекс протромбин–
Е-фрагмент фибрина.
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Summary
The study is devoted to research of the blood
coagulation key proenzyme complexation process.
It is prothrombin, and the E-fragment of fibrin can
be a component in blood circulation.
It is shown, that non-enzyme activation of
prothrombin by the E-fragment proceeds as a result
of formation of stable non-covalent prothrombin-E
fragment complex. The cringle structures of pro
thrombin and the N-terminal site of b-chain of Еfragment of fibrin are important for formation of
the given complex. It has been defined, that other
fragments of fibrin (D and DD) are not capable to
induce amydolytic activity of prothrombin.
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